
 
 

HUISREGELS 

 
 
Wij en onze buren verwachten normale en beleefde omgangsvormen van onze gasten. Geluid dient daarom zo 
te zijn afgesteld dat dit geen hinder voor onze buurtbewoners kan opleveren. Na 22.00 uur moet de muziek 
buiten uit en tussen 23.00 uur en 8.00 uur geldt de nachtrust. Harde muziek en lawaai is dan niet meer 
toegestaan. Om in de toekomst geluidoverlast te voorkomen is het voortaan alleen toegestaan om onze 
eigen bluetooth partyspeaker te gebruiken. Eigen geluidsinstallaties zijn dus niet toegestaan! 
 
Na zonsondergang is het verboden om in het bos te zijn. (Dit is geheel op eigen risico!) Mocht je een 
avondbosspel doen zorg er dan voor dat het een stil spel is zodat niemand hier last van ondervindt. 
Spooktochten zorgen voor veel geluidsoverlast door schreeuwende kinderen en zijn daarom zeker niet 
toegestaan! Zorg er ook voor dat je stil bent als je ’s avonds over straat loopt. Laat het ons even weten als je een 
avondbosspel gaat doen dan kunnen wij nog wat extra informatie meegeven. 

Het kampvuur mag in de daarvoor bestemde vuurkorf gemaakt worden. Gebruik alleen schoon en droog hout 
(dus geen gelakt of bewerkt hout).  Maak de brandstapel niet hoger dan 1 meter i.v.m. vonkenregen die schade 
kan toebrengen aan gebouw, auto’s meubilair e.d. Zet voor de veiligheid een emmer water bij het vuur. Blus het 
vuur alleen met water (NIET met zand). Laat de vuurkorf ook weer netjes achter voor de volgende groep. Hout 
hiervoor dien je zelf mee te brengen of kun je voor € 15,00 bij ons kopen. 
Let op: Als er door aanhoudende droogte een algemeen stookverbod geldt, mag er niet gestookt worden! 
 
Parkeer de auto’s op de daarvoor bestemde plaatsen. Parkeren in de berm is niet toegestaan. 
 Let op: aan de overkant van de straat is een stop- en parkeerverbod.   
 
Let op brandveiligheid. Vluchtwegen, slanghaspel en brandblusapparaat moeten vrij toegankelijk zijn. 
Verplaats geen bedden i.v.m. brandveiligheid. Onterecht gebruik van brandblusapparaten leidt al snel tot grote 
schade die wij de groep in rekening brengen.  
 
Roken binnen in de accommodatie is ten strengste verboden. Gebruik bij het roken buiten altijd een asbak. 
Huisdieren zijn niet toegestaan. 
 
Wanneer er tijdens jullie verblijf iets stuk gegaan of kwijtgeraakt is dan dienen jullie dit te melden. Wanneer men 
schade toebrengt aan gebouwen of inventaris dan is men verplicht om deze te vergoeden. Ga zuinig om met 
onze spullen. Meubilair wat binnen staat mag niet naar buiten.  
 
Ga zuinig om met energie. Laat niet onnodig lampen of verwarming branden. Zet ’s avonds de thermostaat 
terug op 17 graden. 
 
Houdt de accommodatie en buitenterrein vrij van afval. Graag glas en papier scheiden in de daarvoor 
bestemde bakken op het parkeerterrein van Eikenboom. Het restafval zoveel mogelijk in plastic zakken in de 
container gooien. 
 
Bij het aansluiten van elektrische apparaten van groot vermogen gelieve eerst contact met ons opnemen 
zodat stroomstoringen vermeden kunnen worden. 
 
Gebruik van de speeltoestellen is op eigen verantwoordelijkheid. Regelmatig controleren wij deze. Mocht er 
desondanks toch iets aan mankeren dan horen wij dit graag. 
 
Als jullie de accommodatie gezellig willen versieren gebruik dan de spandraad in de recreatiezaal om alles aan 
op te hangen. Gebruik het liefst geen plakband op gelakte deuren 
 
Bij vertrek dient de sleutel bij ons afgegeven te worden zodat wij de eindcontrole kunnen doen van gebouw, 
inventaris en buitenterrein. Wij verzorgen de eindschoonmaak maar vragen aan jullie om: 
- prullenbakken en asbakken te legen, alle ruimtes op te ruimen en goed vegen. 
- koelkasten/diepvries leeg maken en uitzetten, vaatwasser leeg en afwas schoon en droog in de kasten. 
- controleer of op elk bed een kussen ligt, meubilair terug te zetten en stoelen onder de tafels te plaatsen. 
- de thermostaat van de verwarming op 15 graden zetten en het buitenterrein netjes achter te laten. 

Wij wensen jullie een plezierig verblijf toe  
Arnoud en Jolanda Slits 
 


